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 المادة :اللغة العربيّة                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ التّاريخ: _____الّشعبة( الثّامن الّصف ) االسم: _____________   

 الّسؤال األول: المهارات األدبية: 

 أوالً: الِشعر

 من النّ ص النثري )وصية ذي اإلصبع العدواني البنه أسيد(                                         

  أَْقَرأُ األبياِت اآلتيةِ : ثُم  أِجبُ  عم  ا يلي( 

ملــكــــت فــــــــــــســــــــر بـــه _ أأســــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن مـــــــــاال 1
 ســـيـــرا جـمـيـــــــــــــال

_ آخ الــكـــــــــرام إن اســـــــــتـطـــــعـت إلـي إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـهـم 2 
 ســـــــــــــبــــــــيــــــــــال 

بــــوا بـــــــــــــــــــــه _ واشــــــرب بـكــأســهــمــو وإن شـــر3
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الثميـــال!

_ أهــــن الــلئــام وال تــــــكــــــن إلخائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم 4
 جـمـــــــــــــــــــــــــــــال ذلـــوال!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا _ إن الكــــــــ5
 تواخيهم وجدت لهم فضوال 

ودع الذي يعد العشيرة أن يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل  -6
يال!ولن يس  

ال _ أبني إن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7
 ال يبكي إذا فقد البخيال! 

 الفراغات بما هو مطلوب لُ ْكمِ أُ -1

( : _________________الذّلُوُل معنـــــى ) -  

الّسمَّ ( : ___________________جمــــــع ) -  
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مفـــــرد ) اللّئاَم  ( : ___________________-  

ضــــــد ) الِكراَم ( : ___________________-  

مرادف ) تُواِخيهم ( : ____________________-  

 طأأمام العبارة الخ (  ×  )ة وعالمة أمام العبارة الصحيح(  √)   عالمة ضعُ أ-2

ترمي وصيّة الشاعر إلي وجوب نصح اآلباء ألبنائهم. * )         (  

* )        ( العبارة التي تَدل علي أن صاحب الوصيّة قد عّمَر طويالً هي ) أكرم صغارهم 
 يُكرمك كبارهم(. 

( يوصي الشاعر ابنه بالمحافظة علي المال واالدخار من أجل المستقبل   * )       

؟وماذا أعرُف َعْنهُ   ؟صالنّ  قائلِ  من_3  

__________________________________________________________
__________________________________________________________  

دواني ن وصايا العُ ة مِ ثالثَ  رُ كُ أَذْ  -
.ألسيدِ   4-  

- ______________________________________________________________________ 

_ ________________________________________________________________________  

_  ______________________________________________________________________  

يال!()أبني إن المال ال يبكي إذا فقد البخي بأسلوبِ  حُ ْشرَ ـــــــ أَ   5 

__________________________________________________________ 

 :من النّص الشعري: الن ْهُر الُمتََجّمدُ _
أْم قَْد َهِرْمَت َوخاَر َعْزُمَك فاْنثَنيَت َعِن       يا َنْهُر َهْل نََضبَْت مياُهَك فانقَطْعَت َعِن الَخرير؟-1

 الَمسيْر؟
تَتْلُو علي الدُّْنيا َوما فيها أحاديَث                 بيَن اْلَحدائِق َوالّزهورْ باألَْمِس ُكْنَت ُمَرنّماً -2

 الدّهوْر.
واليوَم قْد َهبطْت عليَك َسكينَةُ اللّحد      بِاألَْمِس ُكْنَت تسيُر، ال تَخشي الَموانع في الّطريْق - 3

 العَميْق.
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 واليوَم صْرَت إذا أتيتَُك ضاِحكاً أْبكيتني.                    بِاألمِس ُكْنَت إذا أَتيتَُك باِكياً َسليتنَي-4
تبكي، وها أبكي أنَا َوحدي، وال تَبكي              باألَْمِس ُكْنَت إذا َسِمعَت تَنهِدي وتَوّجعي -5

 َمعي!
 : ختاٌر اإلجابة الّصحيحةأ  -أ

يالً.زِ هَ  حَ بَ صْ العمر وأَ  بهِ  ر قد تقدمَ هالنّ البيت الّدال على أن -1  

   البيت الرابع. –د       البيت الثّالث -البيت الثاني        ج -ب               البيت األول-أ

انقَطعَْت (: –بين كلمتي )نضَبْت  -2  

 تقابل. -د             ِطباق.   -ج            تَضاد.  -ب                ترادُف    -أ
 النّص هو:ُل قائِ -3
 ذي اإلصبع العدواني. -د    أبو العتاهية.  -ج  مانع سعيد العتيبة.   -ب ميخائيل نعيمة.    -أ
( أسلوب : ) يا نَْهرُ  –4  

نداء –تمني                    د  –ج        نهي              –ب           نفي         –أ   

 في البيت األول ؟ ماذا يُفيد أسلوب النداء -ب

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 ن القصيدِة األلفاظ الّدالة على الّطبيعة ، واأللفاظ الّدالة على الحزنمِ  جُ رِ خْ تَ سْ أَ -ج

____________________________  ،  ‘_____________________________ األلفاظ الدّالة على الطبيعة 

____________________________  ،  ______________________________ 

____________________________  ،  ‘_______________________________األلفاظ الدّالة على الحزن 

__________________________  ،  _________________________________  

 

 

 ؟ رر الشاعِ ظَ ة نَ هَ ن وجْ وحاله اليوم مِ  هر في األمِس النّ حاِل  بينَ  نُ وازِ أُ  -د
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 من نص اإلمارات نبُض قلبي َوقلبي.

 ِمن أين أنَت؟ وما العنوان والبلد؟  ***  من اإلمارات رّد القلُب والكبُد.

 ِهي الهويةُ وهي الّروح في َجَسدي *** ودوَن ُروح فَما َجدواك يا جسُد.

 ِهي المحبة في أسمي مراتبها  ***  والحّب في أهلها فكر ومعتقُد.

ولدُت  ***  آمال ُعمري وشب الصبر والجلدُ ولدُت فيها وفي أحضانها   

 منها تعلمُت معني الحّب في زمِن  ***  الحبُّ فيه غريُب الوجِه مضطهُد.

 التي يتناولها هذا النص الشعري هي:الفكرة الرئيسة  -أ

 

 ستهالل القصيدة بسؤال ) من أين أنت ( وما العنوان والبلد؟أَُعِلُل ا-ب

 

 ؟والثاني بإسلوبيالبيت األول  حُ رَ شْ أَ -ج

 ؟الشاعر لوطنهِ  السابقة األلفاظ الدالة علي انتماءِ  من األبياتِ  جُ رِ خْ تَ سْ أَ -د

 

 ً  النثر األدبي ثانيا
  : من قّصةٌ: غولةُ الن هرِ 

وأخيراً دخلت الغولة صالة ذات جدران صخرية المعة، وكان الجّو بارداً ورطباً، وكان 
كل مكان ظالالً وأضواء وحشية كانت ترقص  مشعالن مغروزان في الجدار يسقطان في

 وعبرت ريح ثلجية كان يبدو أنها تصعد من األرض.
 من الحجر، ثم قال: وضعت الغولة الطفلين فوق مائدة 

عجباً، ُمنذُ أعوام لَْم نتغَذَ إال َعلي الطيوِر، َوقليٌل ِمْن لَْحم األطفاِل َسيكوُن ُمفيداً لنا"، وفي تِلك 
الطفالِن زوَج الغولِة َوهو يخُرُج مْن ركن ُمظلم، وكان قبيحاً ِمثلها، َولكنهُ أكبُر اللحظِة َرأي 
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ير، ولْم يُكن  َمنها بكثيٍر، له ظهٌر أْحدٌَب، يتوّكأُ علي عصا، ويجدُ كثيراً من الّصعوبة في الّسِ
 شِب.بَْعض الشعِر الّذي بقي له أحَمَر ِمثَْل شْعِر زوجتِه، بَْل كان أخضَر مثَل العُ 

 " 
ً نْ عُ ُع ضَ أَ -2 .القصة عن مضمونِ راً بِ عَ آخر مُ  وانا  

__________________________________________________________ 

.هو ي في القصةِ ساسِ األَ ُث دَ حَ الْ -3  

__________________________________________________________ 

تندرُج ضمَن األساطير؟العناصُر التي تجعُل هذِه الحكاية  رُ كُ ذْ أَ  -4  

1-_________________________________  

2-_________________________________  

3-_________________________________  

4-________________________________  

 :) فنلندا ( –حدادو جبل ) بولوفا ( * من قصة: 
ال أري أية وسيلة أخري، إنني أريدُ حقاً أن أحاول اكتشاف السر، وإذا نجحت في موالي، أنا 

هذا فإنني أريد أن أحصل علي تأكيد منك بأنك لن ترغمني علي ُصنع أسلحة بالمعدن الحديد، 
أريد حقاً  أن أخاطر ببصري من أجل سعادة البشر، ولكن ليس من أجل شقائهم العاهل الذي كان 

 فيالند( بأنه لن يطلب منه أبداً أن يفعل ما يناقض ما يُمليه عليه ضميره.رجل سالم وعد )
 أَْذُكُر لماذا استعاَن عاهل المنطقة بالحداد ) فيالند (؟-1

 

 أستنتُج سبب إخفاء األقزام لذلك السّر؟ -2
_________________________________________________________. 

 ُجْمهوريّة الِهنِد:: ص المعلوماتيّ من النّ *
أّما األدُب الّشعبّي فكان يتم تناقُله شفهياً في البداية، ثم تم تدوينه في مرحلة ثانية، حيث جاءت 

أغلُب مصادره من الكتابات القديمِة. ويعدُّ أدُب "السانغام" : وهو نوع من اآلداب تُعرُف به 
 الهنِد.منطقةُ " التاميل نادو"، أقدم أنواع اآلداب العامية في 

وبَرَز العديدُ من الكتاب الهنوِد في العصِر الحديث، ويغلب عليهم استعماُل اللُّغتين الهندية 
البنغالي طاغور، الحائز علي جائزة ) نوبل (  واإلنجليزيِة ويعدُ الشاعُر والمسرحي والروائيُّ 

 لآلداب، من أشهر األعالم األدبية في تاريخ الّسينما الِهندية. 
 تعدد اللغات واللهجات بجمهورية الهند؟أُعلل  ( أ

 
 

 َوِضُح سبب تناقل األدب الهندي شفهياً في البداية؟أُ   ( ب
__________________________________________________________
._________________________________________________________ 

 ْستخدم التراكيُب اآلتية في جملة من إنشائي.أج( 
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 _____________________________________ :ًجيئة وإيابا 

 _____________________________________:لقد تعاقبت 

 _____________________________________:ُتُشير األدلة 

 أُوضح معاني الكلمات اآلتية:
          ._________________   :تَماَزج 

 ._________________ :تَفَشي 

 :ٌَطْفَرة  ._________________ 

 

 

 

 الْ ّسؤال الثّانِي: المهارات اللُغَويّة:

 أوالً: النّحو:

(ع ضارِ ل المُ عْ الفِ  نصبُ  واتُ دَ ) أَ : الً وَ أَ   

النصب، وأشهرها:) أن، ولن، وكي، والم التعليل،  رف من حروفِ ل عليه حَ عل المضارع إذا دخَ ب الفِ صَ يُنْ 
 وحتي، وفاء السببية( 

 عالمة إعراب الفعل المضارع المنصوب: 

 _ إذا كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر فعالمة نصبه الفتحة.1

 ـ وإذا اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة, فعالمة نصبه حذف النون.2

 المعني: اآلتية, مع مراعاةِ  ب مناسبة في الفراغاتِ صْ أداة نَ  عُ ضَ أَ -أ

 األخبار لـ______ يملؤوا أيامهم الفارغة. إلي استطالعِ القريون أَشد َرْغبةً وأكثر ميالً _ 1 

 يحوي تراث الجدود.ناية______ نجعله متحفاً أجل الع يجب ______ نعني بالبيتِ  -2

 :فيما يأتيمة إعراب الفعل المنصوب َعال رُ اتخْ أَ  -ب

حذف  –إنها رحلة طويلة، يجب أن تأكلي شيئا.)تأكلي فعل مارع منصوب وعالمة نصبه_____  )الفتحة  -1
 النون(

ً ثانِ   ع (:ارِ ضَ ل المُ عْ الفِ  مُ زْ جَ ) : يّا
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 م الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم وأدوات جزم الفعل المضارع هي: لم، ولما، والم األمر، وال الناهية.زَ جْ يُ 

 الفعل المضارع:عالمة جزم 

 _إذا كان الفعل صحيح اآلخر، فعالمة جزمه السكون.1

 _وإذا كان الفعل معتل اآلخر، فعالمة جزمه حذف حرف العلة.2

_ وإذا كان من األفعال الخمسة )كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة( 3
 فعالمة جزمه حذف النون

 خط فيما يلي: أَْعِرُب ما تحته-أ

 ____________________________________  أحمد في الشارع. يلعبلم 

 أََضُع مكان النقط حرفاً من حروِف جزم الفعل المضارع:-ب

 يهمل التلميذ في دروسه.______   -1

 .________تتسرع في أفعالك -2

 ثَاِلثّاً: التّركيُب اإلضافيُّ 

من غير أداةِ ربٍط بينُهما. االسُم الثّاني يُتمُم األّوَل في يتألُف التّركيُب اإلضافيُّ مْن اسميِن، 
 المعني، ويُسمي األوُل ُمضافاً، والثاني مضافاً إليه.

: حارُس الَمرمي: حارُس )ُمضاٌف(، المرمي )ُمضاف إليه(.مثال  

 يعرب المضاف حسب موقعِه من الجملِة، أّما المضاُف إليه فمجرور دائماً باإلضافِة.

يتّصل باالسم يُْعرب ُمضافاً إليه. ُكل ضمير  

: هذا بيتُك مثال  

 هذا: ُمبتدأ، بْيُت: خبٌر، )وهو ُمضاٌف(، والضمير المتصل مضاف إليه.

 أَُعيّن الُمضاف إِليه في اآلياِت الكريمة اآلتية واعربه: -أ

59۞ َوِعنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَها إِال  ُهَو .... )   

 _____________________________إليه:المضاف 
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 ________________________________إعرابه:

ً : فعُل األمرِ :  َرابِعَا

 -اجتهدْ  -اسمع -هو ما دَل علي طلب ُوقوع الفعِل من الفاِعل الُمخاطب، مثل: قُل
استغفر. -تقدّم  

:فعل األمر مبنّي وعالماُت بنائه ثالثة  

كاَن صحيح اآلخر ولم يتصل به شيٌء._ يُبني علي السُّكون إذا 1  

يُبنى على حْذِف حْرِف العلَّة إذا كاَن الفعُل ُمعتَلَّ اآلخِر.-2  

يبنى على حْذِف النّوِن إذا اتصلْت به )ألف االثنين ، أو ياء الُمخاطبة، أْو واو -3
 الجماعة(.

 أ- أُ َعيّن فعل األمر في اآليات الكريمة اآلتية وأُ َحّدد َعالمة البناء :

ثِْم ۚ فََحْسبُهُ َجَهن ُم ۚ َوَلبِئَْس اْلِمَهادُ  ةُ بِاإْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعز   َوإِذَا قِيَل لَهُ ات ِق َّللا 

 فعل األمر: __________________________

 عالمة بنائه:_________________________

ثِْم َواْلعُْدَوانِ  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ   ، (َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ

 _________________________فعل األمر:

 _________________________عالمة بنائه:

إّن لُغَتنا العَربيَّةَ الفَصيحةَ الواِضَحةَ مْن أَهّمِ مهاراِت االتّصاِل والتأثيِر في تَلقي الُمستعمين،  ولم 
ذلك وال يُضيُرها أْن يستخدَم الُمتحدُث تعبيراٍت عاميةً، والتي غالباً ما َيكوُن  يستطع أحد أن ينكر

، فَهي ِبدورها تَكِسُر الَحواجَز بيَن الُمتحدث وجمهورِه، َوتثيُر فيهم متعةَ  لَها أصلُها اللغويُّ
 المتابعِة والتفاعِل.

 _ من الفقرِة السابقة أَْستَْخِرُج اآلتي:ـ1
اسم مجرور:       -_______________      بمضاف إليه:      . أ

_______________ 

ت_ فعل مضارع منصوب: ____________     ث_ فعل مضارع مجزوم:  
____________ 

ج_ فعل مضارع مرفوع:  ____________        ح_ اسماً موصوالً:            
_____________ 
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 خاِمساً: َضمائُِر الجّر الُمتّصلة:

، ونا الدّالة علي الُمتََكلمين، بشرط أْن تتصل للخطاب، والهاء للغائب، والياء للُمتكلمهي الكاف 
 باسٍم أو حرِف جِر.

 أَُعيّن ضمائر الجر المتّصلة فيما يأتِي:-أ
 ______________________   من هانَْت عليه نَْفسه َفهو علي غيره أهوُن.-1

 _______________________  ال دءَن ِلَمن ال َعْهدَ لَه.-2

 ثانيّاً:البَالغة:
 :دؤكَ ل والتشبيه المُ رسَ التشبيه المُ  أواًل:

أما التشبيه المؤكد هو التشبيه  التشبيه المرسل هو التشبيه الذي تذكر فيه أداة التشبيه مثل:ـ  الرجل قوي كاألسد 
وأدوات التشبيه الشائعة قد تكون حروف أو أسماء أو . الذي حذفت منه أداة التشبيه مثل:ـ  الرجل أسد في الشجاعة

 أفعال ومنها ) الكاف وكأن ومثل وشبه ويحاكي... إلخ
 تتضمن تشبيها مرسال: بيهي فيما يأتي في جملة من إنشائيكل تركيب تشم ُدِ خْ تَ سْ _ أَ أ

 ______________كاألسدُ  

 ______________كالنور

 من اآلتي: اإلجابة الصحيحيةأَْختاُر -ب

 )تشبيه مرسل _ تشبيه مؤكد(               _ صوتها زقزقة طيور شجية              1

 تشبيه مؤكد( –)تشبيه مرسل                            _ هو كالقمر رفعة وجماالً 2   

 :ثانيّاً: االْستعارةُ 

 هي تشبيه ُحذف منه أحدُ ُركنيه: الُمشبه أو المشبه به.

 ثالَث ُجمٍل من إنشائي تْحتوي استعارات بالغيةً: أَْكتُبُ -أ

1- ________________________________________ 

2- ________________________________________ 

3- .________________________________________ 

 المهارات اإلمالئية:
 أواًل:إمالء

 أَُصِحُح الكلمات الخطأ داخل الجدول:
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 الَصواب اْلَخَطأ
  يُئثّر -فَئس 

  َخطيأةٌ  -فِأة 
  ُمئتمن -تسائل 
 ً  التعبير اإلبداعي: :ثانيّا

كانت اللغة العربية لغة الضاد وستبقى اللغة الوحيدة القادرة على االحاطة بكل الجوانب العلمية 
– الدينية – الفكرية – االقتصادية ، فإلى جانب أنها لغة القرآن الكريم الذي تكفل هللا بحفظه، فلقد 

اعترفت األمم المتحدة باللغة العربية كلغة رسمية سادسة في العالم في 18 ديسمبر 1973 وهو 
اليوم العالمي لهذه اللغة العريقة تحدث عن ذلك الموضوع ما ال يقل عن خمسة أسطر مراعيّاً 

 عالمات الترقيم الالزمة.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق


